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RESUMO

EFEITOS DA RADIAÇÃO UVB SOBRE A MORFOANATOMIA FOLIAR DE Oryza
 sativa L. (Poaceae) cv EPAGRI 108 (1)

Sérgio Luiz de ALMEIDA (2)

Roberta Andressa PEREIRA (3)

Ana Claudia RODRIGUES (3)

Zenilda Laurita BOUZON (2)

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais cultivados no mundo, sendo que
 em Santa Catarina a técnica do arroz irrigado é a mais praticada, utilizando
 Epagri 108 o principal cultivar no Estado. Por outro lado, o índice de radiação
 UVB tem aumentado em todo o mundo, devido principalmente às mudanças
 climáticas, particularmente na região sul do Brasil. Desta forma, este trabalho tem
 por objetivo analisar os efeitos da radiação UVB sobre a morfoanatomia foliar
 deste cultivar. As sementes foram distribuídas em duas bandejas plásticas com
 algodão e água, e colocadas para pré-germinar em câmara de cultivo com
 fotoperíodo de 14 horas e 23º C. Uma bandeja foi exposta somente à radiação
 PAR (38,13 µm) e outra à radiação PAR e UVB (4,80 kJm2), sendo a exposição
 UVB por duas horas diárias. Após a emissão da radícula, as plântulas foram
 transplantadas para bandejas plásticas com terra preta e água e mantidas nas
 mesmas condições acima citadas. Após um mês do experimento, foi coletada a
 terceira folha totalmente expandida de 20 indivíduos de cada tratamento. O
 material foi fixado em glutaraldeído tamponado e processado de acordo com
 técnicas usuais em anatomia vegetal. Foram analisados os seguintes parâmetros:
 índice foliar, massa seca, área foliar, área específica foliar, massa fresca,
 densidade estomática da epiderme adaxial e abaxial, células guardas e poro
 estomático da epiderme adaxial e abaxial, espessura da epiderme adaxial
 (células buliformes, mesofilo) e espessura foliar total da epiderme. Em todos os
 parâmetros analisados os resultados foram estatisticamente diferentes nos dois
 tratamentos. Sendo os maiores valores observados no tratamento PAR e os
 menores no tratamento UVB. De acordo com os resultados obtidos a radiação
 UVB alterou significativamente a morfoanatomia foliar do cultivar estudado.
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